
UCHWAŁA Nr 73/XI/07
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 11 października 2007 roku.

w  sprawie  procedur  uchwalania  budżetu  Powiatu  Sierpeckiego  oraz
rodzaju  i  szczegółowości  materiałów  informacyjnych  towarzyszących
projektowi uchwały budżetowej. 

                     Na podstawie  art.  53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142,poz.1592
z póz. zm) 

§ 1.
1. Projekt budżetu Powiatu Sierpeckiego opracowywany jest na każdy rok 
budżetowy na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych,
z uwzględnieniem:

1. Zadań finansowanych z dochodów własnych powiatu
2. Stanu organizacyjno-prawnego wraz z przewidywanymi zmianami
3. Wniosków radnych Powiatu
4. Założeń  i  wskaźników  przyjętych  do  opracowania  projektu  budżetu

państwa na dany rok budżetowy.
2. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu budżetu Powiatu, 
a także inicjatywa w sprawie zmian projektu budżetu należą do wyłącznej 
kompetencji Zarządu Powiatu. 
3. Bez zgody Zarządu Powiatu, Rada Powiatu nie może wprowadzać
w  projekcie budżetu zmian powodujących zwiększenie wydatków
nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie 
planowanych dochodów bez jednoczesnego wskazania źródeł tych dochodów.

§ 2.
1.  Opracowanie projektu budżetu Powiatu odbywa się w dwóch etapach:

1. Opracowanie  materiałów  planistycznych  przez  jednostki  organizacyjne
Powiatu,

2. Sporządzenie projektu budżetu Powiatu oraz informacji o stanie mienia
komunalnego przez Zarząd Powiatu.

2.  Sporządzone projekty planów dochodów i wydatków, wraz z kalkulacją,
     objaśnieniami i syntetycznym uzasadnieniem przedkładają Skarbnikowi 
      Powiatu:

1. Kierownicy jednostek budżetowych,
2. Naczelnicy  Wydziałów  Starostwa  Powiatowego  w  zakresie

realizowanych zadań,



3. Naczelnik  Wydziału  Oświaty,  Rozwoju  i  Spraw  Społecznych
Starostwa  –  zbiorczo  dla  wszystkich  szkół  i  placówek  edukacyjno-
wychowawczych,

4. Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  –  zbiorczo  dla
placówek realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej
w  terminie  nie  później  niż  do  25  października  roku
poprzedzającego rok budżetowy.

3.  Naczelnicy  Wydziałów:  Zarządzania  Środowiskiem  oraz  Geodezji  i
Gospodarki  Nieruchomościami   przedkładają  Skarbnikowi  Powiatu  projekty
przychodów i wydatków odpowiednio: 
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
  i Kartograficznym.       
w terminie nie później niż do 25 października roku poprzedzającego rok
budżetowy.
4.  Naczelnik  Wydziału  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  Starostwa
Powiatowego  przedkłada  Skarbnikowi  Powiatu  informacje  o  stanie  mienia
komunalnego zawierającą:

1. Dane dotyczące przysługujące Powiatowi praw własności,
2. Innych  niż  własność  praw  majątkowych  w  tym:  w  szczególności

użytkowaniu  wieczystym,  wierzytelnościach,  udziałach  w  spółkach,
akcjach,

3. Dane o zmianie stanu mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt.
1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji,

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i
innych praw majątkowych,

5. Inne dane i  informacje  o  zdarzeniach  mających wpływ na stan  mienia
komunalnego

          w terminie nie później niż do 25 października roku poprzedzającego  
          rok budżetowy.
5.  Zarząd  Powiatu,  po  dokonaniu  weryfikacji  przedłożonych  materiałów
planistycznych  sporządzonych  przez  jednostki  wymienione  w  ust.  2,3  i  4
sporządza projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, prognozą długu
na koniec roku budżetowego i  lata następne oraz informacje o stanie  mienia
komunalnego i przedstawia 

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania,
2. Radzie Powiatu w Sierpcu, 

w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 3.
Uchwała budżetowa Powiatu Sierpeckiego będzie określać:

1. Prognozowane dochody budżetu powiatu według działów, rozdziałów i
paragrafów klasyfikacji budżetowej,



2. Wydatki  budżetu powiatu w podziale na działy i  rozdziały klasyfikacji
budżetowej, z wyodrębnieniem: 
a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:
    - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
    - dotacji,
    - wydatków na obsługę długu,
    - wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 
      zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 
      przez Powiat.
b) wydatków majątkowych. 

      3.  Źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetu Powiatu 
      4.  Przychody i rozchody budżetu Powiatu Sierpeckiego,
      5.  Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, 
           z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych    
           programów, 
      6.  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 
           z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań  
           Powiatu Sierpeckiego, 
      7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

    rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami,
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych Powiatu,
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych oraz   
    powierzonych realizowanych w drodze umów i porozumień między 
    jednostkami samorządu terytorialnego,

10. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw 
           pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek 
           budżetowych,

11.Plany przychodów i wydatków funduszy celowych

§ 4.
Uchwała budżetowa Powiatu Sierpeckiego będzie określać limity zobowiązań z
tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1. Pokrycie  występującego  w ciągu  roku  budżetowego  deficytu  budżetu
Powiatu,

2. Finansowanie planowanego deficytu budżetowego,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

§ 5.
Uchwała  budżetowa  zawierać  będzie  upoważnienie  dla  Zarządu  Powiatu
Sierpeckiego do:

1. Zaciągania  zobowiązań  na  sfinansowanie  wydatków  na  wieloletnie
programy inwestycyjne,  programy i  projekty  realizowane  ze  środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz na zadania wynikające z



kontraktów  województw  zawartych  między  Radą  Ministrów,  a
samorządem województwa,

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w następnym
roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin
zapłaty upływa w roku następnym,

3. Zaciągania  kredytów i  pożyczek  na  pokrycie  występującego  w  ciągu
roku deficytu budżetowego,

4. Dokonywania  zmian  w  planie  wydatków  budżetu,  z  wyłączeniem
przeniesień wydatków miedzy działami klasyfikacji budżetowej,

5. Udzielania  gwarancji  i  poręczeń  jednostkom  organizacyjnym których
organem założycielskim jest Powiat,

6. Podejmowanie  innych  postanowień  dotyczących  wykonania  budżetu
Powiatu.

§ 6.
1. Zarząd Powiatu, w terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały

budżetowej  Radzie  Powiatu,  przekazuje  jednostkom  organizacyjnym
informacje niezbędne do opracowania projektów planów finansowych.

2. Jednostki  organizacyjne  Powiatu  Sierpeckiego,  opracowują  projekty
planów finansowych w terminie  30 dni  od  dnia  otrzymania informacji
określonej w ust. 1, nie później niż do 22 grudnia roku poprzedzającego
rok budżetowy.

§ 7.
Traci moc uchwała Nr 33/VI/99 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 marca 1999
roku, w sprawie procedury uchwalania budżetu powiatu oraz szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 9.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
2. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa

Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
/-/

Waldemar Olejniczak



Uzasadnienie

UCHWAŁY Nr 73/XI/07
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 11 października 2007 roku

w  sprawie  procedur  uchwalania  budżetu  Powiatu  Sierpeckiego  oraz
rodzaju  i  szczegółowości  materiałów  informacyjnych  towarzyszących
projektowi uchwały budżetowej. 

Artykuł 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1999 roku - o samorządzie powiatowym
zobowiązuje  organ  stanowiący  jednostki  samorządu  terytorialnego  do
określenia  trybu  prac  nad  projektem  uchwały  budżetowej,  ustalając  w
szczególności:

1. Obowiązek jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb,
inspekcji i straży w toku prac nad projektem budżetu powiatu,

2. Wymaganą przez radę Powiatu szczegółowości projektu, z zastrzeżeniem,
że szczegółowość ta nie może być mniejsza, iż określona w odrębnych
przepisach,

3. Wymagane  materiały  informacyjne,  które  Zarząd  Powiatu  powinien
przedstawić Radzie Powiatu wraz z projektem uchwały budżetowej,

4. Terminy obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu powiatu.
W związku z  wejściem w życie  z  dniem 1 stycznia  2006 roku ustawy z 30
czerwca 2006 roku, o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 poz. 2104 z póz.
zm),  uległa  zmianie  numeracja  artykułów  tej  ustawy  zachodzi  konieczność
zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie procedur uchwalania  budżetu oraz
rodzaju  i  szczegółowości  materiałów  informacyjnych  towarzyszących
projektowi uchwały budżetowej. 


